
يييونس (( وإن تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
 ؟ مؤكد بكم مؤكدة هذه الجملة ) ال خ) المرسلين لمن

: اثنين الطالب
؟ هما : ما الشيخ 
والل�م : إن الطالب 

لممم لممماذا بمؤكممدين تؤكممد أنهمما مممن الحكمممة ممما طيب والل�م : إن الشيخ
 ؟ الخبر مجرد على فيها يقتصر

 يكذب أو هذا من شك في هو من... لن:  الطالب
والثاني؟ واحدة هذه بالرسالة يكذب من الناس من لن:  الشيخ

...واكدوا معنوية بأمور اكدوا الرسل لن:  الطالب
أن أجممل مممن رسممالته ثبمموت ذلك ولهمية التوكيد طرق من دعنا:  الشيخ
هممذه إذ أبممق إذ ) محمممد) الفلييك إلى أبق (( إذ قوله طيب بهم نؤمن
؟ حضرت ما ؟ بايش متعلقة ظرف

 بالمرسلين متعلقة:  الطالب
 بالمرسلين:  الشيخ

بمحذوف:  الطالب
قمموله إيبمماقه حيممن عليممه للثنمماء وجممه ل لنه ..احسنت  بمحذوف:  الشيخ

خلف مسمملكا هممذا فممي المؤلممف ) سمملك) المدحضييين من (( فكان
هو؟ ما الظاهر
... لما السفينة اهل أن:  الطالب
فقط المدحضين من:  الشيخ

للتبعيض من:  الطالب
؟ نحن عليه ورددنا المؤلف سلكه الذي ما ل ل:  الشيخ

سيده من ابق عبدا ان قالوا السفينة عمال أن:  الطالب
ل ل:  الشيخ

 لحاله يونس البحر في ألقي قال أنه:  الطالب 
وحده:  الشيخ

 ناس معه يعني للتبعيض من:  الطالب
ظمماهر خلف وهممذا وحممده يممونس القممي الذي بأن سلك المؤلف:  الشيخ

مممن محلهمما مليممم وهممو جملممة طيممب غيممره معممه أن علممى تممدل لنها الية
شاكر العراب
...: الطالب
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حضرت  ما:  الشيخ
...: الطالب

 المفعول او التقم في الفاعل من الحال على النصب محلها:  الشيخ 
...: الطالب
؟  كيف:  الشيخ

 المفعول من:  الطالب
؟ الملممو�م مممن ؟ للفاعممل تكممون أن يصمملح ممما... المفعممول مممن:  الشمميخ
؟ الملتقم يونس أو الملتقم الحوت
 يونس:  الطالب
؟ مليم معمى ما به المفعول من حال فيها اذن يونس:  الشيخ

...: الطالب
)) المسييبحين ميين كييان أنه (( فول قوله عليه يل�م بما آت:  الشيخ

حرف هنا لول
لوجود امتناع:  الطالب 

 الموجود وما الممتنع ما لوجود  امتناع:  الشيخ
الحوت بطن في لبثه الممتنع:  الطالب
والموجود؟ القيامة يو�م إلى الحوت بطن في لبثه  الممتنع:  الشيخ

  التسبيح:  الطالب
الحوت بطن من لخروجه سببا صار الذي التسبيح هو ما التسبيح:  الشيخ

؟
الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إل إله ل قوله:  الطالب 
تعممالى قوله الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إل إله ل قوله:  الشيخ 

 أو ألف مائة إلى (( وأرسلناه
 بل بمعنى انها قال من فمنهم العلماء اختلف:  الطالب ) أو) يزيدون

للرضراب تكون:  الشيخ
....: الطالب

ألممف مائممة مممن أكممثر إليهممم ارسممل الذي يكون هذا وعلى يعني:  الشيخ 
 والثاني
 ذلك عن ينقصون فل يزيدوا لم ان انهم للتحقيق انها: الطالب
ميين قلييوبكم قست (( ثم تعالى كقوله ذلك عن ينقصون فل:  الشيخ

 أشد أو كالحجارة فهي ذلك بعد
) ) قسوة
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؟ خالد متعناهم )) معنى حين إلى متعناهم((   قوله: الشيخ
 ...: الطالب
وهممذا حيممن إلممى أبقينمماهم ))  معناهمما حييين إلييى متعناهم (( : الشيخ
بهممذا يهلكمموا لممم أنهممم يعنممي لهممم الله قدرها التي آجالهم وقت هو الحين

وول تعممالى قممال كممم اصممابهم الممذي العذاب لل لف وت ((  لن ةة لكييا ليي ور وت لق لنيي لم آ
لها لع لف لن لها لف نن لما لل إإي لم إإ وو لس لق نن لما نيو ننييوا لل لم لنا آ وف لشيي وم لك نهيي ون لب لع لذا لعيي
إي وز إخ ول إة إفي ا ليا لح ول ليا ا ون دد وم ال نه لنا وع لت لم للى لو نن إإ ]98)[يونس:) إحي

ونس رسمالة إثبمات أول فوائمد اليات هذه في  والسمل�م الصملة عليمه ي
أن علينمما يجممب يعنممي رسممول بممه اليمان وجوب الفائدة هذه على ويتفرع
الله عند من رسول يونس بأن نؤمن

أن شممك ل لنممه المرسمملين لمممن لقمموله يونس على الثناء فوائدها ومن 
ون البشممر مقامممات أعلى الرسالة مقا�م لم لو إع ((  إطيي له ني لليي لل ال نسييو لر لوال

لك إئ لل وو نأ لع لف لن لم إذي لل لم ا لعيي ون نه لأ لليي وم ال إهيي وي لل لن لع لن إميي ييييي إب لن لن ال إقي يدي يصيي لوال
إء لدا له دش لن لوال إحي إل لصا أن السممل�م أمة عليه الذي وهذا]69)[النساء:) لوال

لمممن خلفمما البشممر مقامات أعلى هي مقا�م كل من أفضل الرسالة مقا�م
فممي وقال الرسالة ثم النبوة ثم الولية هي البشر مقامات أعلى أن زعم
فقال منكرا قول ذلك

" الولي ودون الرسول فويق برزخ في النبوة مقام"              
فويممق بممرز خ فممي النبوة مقا�م يقولون الصوفية من طائفة يقولوه هؤلء 

ولقممد شيء أعلى إذن فالولي بعيد يعني الولي ودون بعيد هو ما الرسول
ول ولممي فهممو رسول وكل المقامات أعلى الرسالة فمقا�م ذلك في كذبوا

 الولية ثم النبوة ثم عكس
حصممل ممما أجل من يونس في القدح يجوز ل أنه الكريمة الية فوائد ومن
 قال الله فإن الصبر عد�م من منه

أن يجوز ل ) ولكنه) الحوت كصاحب تكن ول ربك لحكم (( فاصبر
النممبي إن بممل كفر الرسل في والقدح الرسل أحد لنه ذلك في فيه نقدح
) مييتى ابيين يييونس على تفضلوني ( ل قال وسلم عليه الله صلى
يممؤدي ولئل وسمملم عليممه اللممه صمملى منممه توارضممعا عليممه نفضممله أن فنهى

اليممة فوائممد ومن يونس احتقار إلى وسلم عليه الله صلى النبي التفضيل
كممم ) ولكممن) المرسييلين (( لمن لقوله الرسل جماعة إثبات الكريمة

نييذير فيهييا خل إل أمة من (( وإن وجل عز الله يقول ؟ الرسل عدد
تعالى قال كما الحجة عليه تقو�م رسول جاءها إل المم من أمة من ) ما)
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بعد حجة الله على للناس يكون لئل ومنذرين مبشرين (( رسل
) ) الرسل

ل مما بعمض فعمل ممن يمنمع ل النبموة مقا�م أن الكريمة اليات فوائد ومن
يقممو�م أو المعاصممي بعممض يفعل قد الرسول أن أي الله إلى محبوبا يكون

)) المشحون الفلك إلى أبق (( إذ قوله ذلك دليل به يؤمر لم بشيء
قممد فهو سيده من أبق والعبد سيده من العبد هرب أي الهرب هو والباق

العبممد علممى ينطبممق انممما الوصممف هممذا أن لشممك ولكن عليه تمردا هرب
خروجممه عممن عممبر اللممه لكممن السممل�م عليه يونس على ل للبشر المملوك

 به يؤمر لم خروجا خرج لنه بالباق
بين عريض طويل خلف محل الرسل عصمة مسألة أعني المسألة وهذه

أنهممم فممذكرنا التفصمميل وجممه علممى ذلممك بيممان لنمما سممبق وقممد العلممماء
الكممذب مثممل الرسممالة وينممافي الرسممالة يخممدش ممما كممل من معصومون

انممما لنهممم قطعمما منممه معصممومون فهممم هذا أشبه وما والشرك والخيانة
هممذا لن الخيانممة أو الكممذب منهممم يصدر أن يمكن ول الشرك لهد�م جاءوا
 به جاءوا فيما الشك إلى يؤدي
؟ ايش من معصومون وثانيا

...: الطالب
وشمبهها كالسمرقة بالشمرع يخمل ما كل  من معصومون  ذكرناها: الشيخ

أن ينبغممي فل البشر مقامات أعلى النبوة لن وذلك وخسة دناءة يعد مما
البشر أخلق بأرذل بها اتصفوا من يتخلق

يقممروا أن يمكممن ل المعصممية في الستمرار من معصومون أنهم الثالث 
مممن غيرهممم بخلف التوبممة منهممم ويحصممل عليهمما ينبهمموا أن لبد بل عليها

منهمما للتوبممة يوفقممون ول عليهمما ويقممرون المعصية يفعل قد فإنهم الناس
والسممنة الكتمماب يخممالف قممول فهذا مطلقا لهم ذنوب ل بأنهم القول وأما

لييذنبك (( واسييتغفر الرسممل لشممرف كتممابه فممي تعممالى اللممه فممإن
لنا له ) وقال) والمؤمنات وللمؤمنين إإ لنا ((  وح لت لك لف ححا لل وت حنييا لف إبي )) نم

لر ]1[الفتح: إف وغ لي إل لك ((  نه لل لل لم لما ال لد لق ون لت لك إم إبيي ون لمييا لذ لر لو لخ لأ لم لتيي إتيي ني لو
نه لت لم وع لك إن وي لل لك لع لي إد وه لي حطا لو لرا حما إصيي إقي لت وسيي النممبي وكممان]2)[الفتممح:) نم
وجلييه دقييه كله ذنبي لي اغفر ( اللهم يقول وسلم عليه الله صلى

أخرت وما قدمت ما لي اغفر اللهم وآخره أوله وسره علنيته
اللممه صمملى النممبي أن فممي صممريح هممذا  وكل) أعلنت وما أسررت وما
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عليممه يقممر ل أنممه الشممأن كممل الشأن ولكن الذنب منه يقع قد وسلم عليه
طيب

ل ممما للعبممد ييسممر قد وتعالى سبحانه الله أن الكريمة اليات فوائد ومن 
قوله من وذلك الحسبان في له يكون

الفلك هذا يركب أن له قدر ) حيث) المشحون الفلك إلى أبق (( إذ 
ويغيبممه الحمموت يلتقمممه أن وهممي الله أرادها التي الغاية أجل من المملوء
لذا تعممالى قال كما الله قدر من مفر ل أنه له يتبين حتى عليه ويضيق لو  ))
إن دنو وذ ال لب إإ لهي حبا لذ إضي لغا لن نم لظيي ون لف ون لأ لر لليي إد وقي إه لن وييي لل لد ى لع لنيا إفيي لف

إت لما نل دظ ون ال له ل لأ لل لل إإ لت إإ ون لك لأ لن لحا وب يني نس نت إإ لن نكن لن إميي إمي إل لظييا )) ال
]87[النبياء:

(( فساهم لقوله القرعة أي المساهمة جواز الكريمة الية فوائد ومن 
قبلنمما مممن شممرع أن فممالجواب قبلنمما مممن شممرع من هذا قائل قال )) فإن
فممإن بوفمماقه شممرعنا ورد وقممد فكيممف بخلفممه شممرعنا يرد لم ما لنا شرع
نسييائه بييين أقرع سفرا أراد إذا كان(  وسلم عليه الله صلى النبي

المسمماهمة جممواز منممه يسممتفاد ) إذن بها خرج سهمها خرج فأيتهن
النسان لن ميسر لنها خطر فيها المساهمة قائل قال فإن القرعة يعني

إممما وجهيممن أحممد من ذلك على فالجواب غارما يكون وقد غانما يكون قد
إن نقممول بأن المنع إما ذلك إلى دعت الضرورة ولكن التسليم وإما المنع

إممما هممو بممل غارممما أو غانممما سالما يكون أن القرعة في يمكن ل النسان
لكممن غممرر فيهمما بأنهمما نقممول أو فل شمميئا يغممر�م أن أممما سممالم وإممما غممانم

فممي المشممتركين بيممن التمييز إلى التوصل يمكن ل إذ إليه دعت الضرورة
القرعممة بغيممر  بينهما التمييز أمكن إذا ولذلك بالقرعة إل الحقوق من حق
عليممه اللممه صمملى النبي إقراع فمثل القرعة بدون بينهما التمييز يجب فإنه

جميعمما بهممن يذهب أن يمكن ل هو نقول السفر أراد إذا زوجاته بين وسلم
أن يسمتحق الممذي ممن نميمز أن لبمد إذن جميعمما بهن لذهب أمكن لو لنه

ل منهن الكبيرة منهم الشابة منهن الخيرة ؟نقول نميز  ؟كيف من يخرج
فممإذا بالقرعة إل التعيين إلى سبيل ول الحقوق في متساويات فهن ندري

أنممه هنالممك ممما غايممة شمميئا يغرمممن لممم فالباقيممات لواحدة القرعة خرجت
الميسممر إلمى هممذا عممن القرعممة خرجمت إذا ولهممذا فقممط يرغبن ما فاتهن
القمممح يقتسممما أن قمح في مشتركان اثنان أراد ذلك مثال حراما صارت
أثلثا القمح فقسم النصف له واحد كل النصف بقدر شريكان وهما بينهما

يأخممذ أيهما القرعة وأرادوا أخرى جهة في وثلث جهة في الثلثان جعل أي
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يممأتيه أن إممما غممار�م وإممما غممانم إما أحدهما لن حرا�م هنا فالقرعة الثلثين
ميسممرا صممارت لنهمما حراما تكون فهذه حقه ينقص أن وإما حقه من أكثر

فممما حقممه فممي واحد كل نميز أن وأردنا نصفين القمح قسمنا لكن وارضحا
فل شممئت ممما اختر ويقول ويخيره للخر أحدهما يتنازل لم إذا الطريق هو

فممي القرعممة ذكممرت هممل طيممب بالقرعممة إل بينهما التمييز إلى لنا طريق
لماعمران آل في نعم ؟ المورضع هذا غير في القرآن لو لت ((  ونيي وم نك إه وي لد لليي

وذ لن إإ نقييو ول وم ني نهيي لم وقل وم لأ نهيي دي نل لأ نفيي وك لم لي لييي ور لمييا لم لت لو ونيي وم نك إه وي لد وذ لليي إإ
لن نمو إص لت وخ ]44عمران: )[آل) لي

فيسمملك معين طريق للمساهمة أو للقرعة ليس أنه الية فوائد من طيب
بأي أو خرق بلفائف أو بأحجار أو رقاع بكتب إما التمييز به يحصل ما فيها

فممي وردت المساهمة لن وسيلة بأي الحق له من نميز أن المهم طريقة
 جاز إليها به توصلنا طريق فأي بها خاصا طريقا تعين ولم النصوص

أن ذلك وجه أعلهما لدفع الضررين أدنى ارتكاب الكريمة الية فوائد من
؟هلك ايممش مممن أهون وهو الركاب بعض هلك فيها سيكون القرعة هذه

الدنممى ارتكماب المواجب الضممررين من لبد كان إذا فالواجب إذن الجميع
واجتنمماب الزائممدة المفسممدة ارتكمماب عنمما يسممقط الدنممى ارتكمماب لن

لممدفع الضممررين أدنممى ارتكمماب يجب نقول ولهذا واجب الزائدة المفسدة
طيب أعلهما

نمماس كممان لو يعني القضية هذه بمثل العمل على دليل اليات هذه وفي 
أو الركمماب بعممض إلقمماء من لبد وكان مشحونا المركب وكان مركب في

القرعممة طريممق عن ولكن الركاب بعض يلقى أن يجوز فإنه الجميع هلك
الهلك فممي البحممر فممي الرجل هذا نلقي كيف قائل قال فإن البقية ليبقى
سميموت أنمه نعرف الرجل نأخذ يعني الجواب فما نفس قتل إل هذا وهل

هممو نعممم نقممول الجواب؟ ما نفس قتل ال هذا هل البحر في ونلقيه نأخذه
ينجمموا أن أو الجميممع يقتممل ان أولممى وأيهما نفوس لبقاء ولكن نفس قتل

لكنمما الجميع أبقينا لو لننا منه لبد أمر وهذا أولى شك بل الثاني ؟ البعض
نتسممبب كوننمما من أهون البعض لهلك نتسبب وكوننا الجميع بهلك تسببنا
بالنجمماة رضممعيفا ولو احتمال هناك يكون أل بشرط هذا ولكن الجميع لهلك

الفلممك كممانت إذا طيب هذا مثل ارتكاب يجوز ل فإنه احتمال هنا كان فإن
المتعممة ؟ بالقممائه نبممدأ فمممن وآدمممي وأغنمما�م وأطعمممة بأمتعممة مشممحونة

وال أمنمما فممإن الطعمممة ألقينمما وإل أمنمما فممإن روح فيه ليس الذي الشيء
  نعم أي البشر بين أقرعنا وإل أمنا فإن الحيوان ألقينا
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بتسممخير وذلممك وجل عز الله آيات من آية حصول الكريمة الية فوائد من
اللممه آيات من هذا أن شك ول مضغ بدون التقمه حتى ليونس الحوت هذا
التقمممه فقممد هممذا أممما يأكممل ثم يمضغ أن العادة ، العادة في بعيد هذا لن

نعم غيره أو أرضلعه من شيء له يكسر ولم عظم له يكسر لم جميعا
العذار يحب وأنه وجل عز الله من العذار حب الكريمة الية فوائد ومن 

أو للظلممم فعله ينسب ل حتى وجل عز فعله لما العذر إقامة أي خلقه من
عليها يل�م ل حال في ليس  يعني)) مليم وهو((  قوله من تؤخذ للسفه

فممي الحمموت التقمممه بممل حقه في سفها أو له ظلما هذا في أن يقال حتى
)) مليم وهو((  قال ولهذا لذلك فيها مستحق هو حال

لهممم ييسممر ولكممن عليه يلمون ما يأتون قد النبياء أن اليات فوائد ومن 
)) مليم وهو((  لقوله ذلك من الخروج

مممن للنجمماة سممببا تكممون السابقة الطاعات أن الكريمة الية فوائد ومن 
في للبث المسبحين من كان أنه (( فلول لقوله اللحقة المهلكات

الله صلى النبي لقول شاهد هذا في ) فيكون) يبعثون يوم إلى بطنه
) الشييدة فييي يعرفييك الرخيياء فييي الله إلى ( تعرف وسلم عليه
فإن الحالية النصوص مقتضى فهو القولية النصوص مقتضى أنه كما وهذا

مممن سممبق بممما اللممه نفعهم الغار عليهم انطبق الذي الثلثة الغار أصحاب
يكممون قممد العمممل هذا فإن صالحا عمل عملت إذا فأنت الصالحة أعمالهم

ي الليه إليى تعرف((  عظيمممة مكمماره مممن لنجاتممك سممببا الرخياء ف
ميين كييان أنييه (( فلييول قممال وهنمما )) طيممب الشييدة فييي يعرفييك

)) يبعثون يوم إلى بطنه في للبث المسبحين
آيات من آية ذلك في لكان بطنه في بقي لو أنه الكريمة الية فوائد ومن 

ظمماهر هممذا لن القيامة يو�م إلى الوقت ذلك من الحوت هذا يبقى أن الله
  البعث إلى بطنه في يبقى أن اللفظ
لكنهمما اللممه إلممى تنسممب المخلوقممات أفعممال أن الكريمممة الية فوائد ومن

مممن تؤخممذ وكسممبا مباشرة العامل إلى وتنسب وقضاء تقديرا إليه تنسب
الحمموت هممو لفظه الذي أن المعلو�م من )) لن بالعراء فنبذناه((  قوله
الريممح مممن له الله ويسر لفظه الحوت أن ربما لنه بهذا نجز�م ل ذلك ومع

إلممى لفظه الحوت أن ويحتمل اليابسة الرض إلى يصل أن إلى يحمله ما
إلممى الوصول أسباب من له يسر الله أن المهم أعلم الله اليابسة الرض
إليها أوصله ما اليابسة الرض
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الشممفاء ممن ييمأس أن لممه ينبغي ل النسان أن الكريمة الية فوائد ومن 
لقوله بلغ ما المرض من به بلغ ولو

أو ألييف مائيية إلييى (( وأرسييلناه قمموله )) إلممى سييقيم وهييو((  
اللممه شاء ما الحوت بطن في بقي الذي السقيم الرجل ) فهذا) يزيدون

وتعممالى سبحانه الله رحمة من تيأس فل وشفاه الله عافاه سقيما وخرج
 لشفائك سببا يكون ما لك ييسر قد الله فإن المرض من يصيبك بما

عليييه (( وأنبتنا لقمموله السممباب تممأثير إثبممات الكريمة الية فوائد ومن
كممما وهممي عليممه وتممبرد تظلممه الشجرة هذه ) لن) يقطين من شجرة
أن علممى قممادر واللممه عليهمما يقممع ل الذباب أن ويقال الملمس لينة اسلفنا
يتممأثر ول العممراء فممي الشمس في يبقيه أن على وقادر مثل بغمامة يظله
في أمس علينا ومر بأسبابها تكون الشياء أن لعباده يبين تعالى الله لكن

اللممه أودع بممما ولكممن بنفسها ل لكن مؤثرة السباب أن بيان الفقه أصول
 طيب التأثير أسباب من فيها

السابقين الرسل يرسل وتعالى سبحانه الله أن الكريمة الية فوائد ومن 
يزيييدون أو أليف مائة إلى (( وأرسلناه لقوله مخصوصين قو�م إلى

لنممه السكاني الحصاء إثبات على المتأخرين بعض الية بهذه ) واستدل)
و أنمه ممع عمددا )) فأحصاهم يزيدون أو ألف مائة (( إلى قال قمال ل

الحصمماء إل فائممدة لهممذا نعلم ول عدا عدهم لكن كفى قومه إلى أرسلناه
النصمموص عمومات في داخل فإنه فائدة فيه كان إذا الحصاء أن شك ول

يكممون وإنممما فائممدة فيممه يكممن لممم إذا أما فائدة فيه ما وجوب على الدالة
كغيممره فممانه عليممه ينفممق مممما للمال وإتلفا للوقت وإرضاعة للمدة تطويل

 مطلوبا يكون ل منه فائدة ل مما
أن بعد يونس قو�م أنجى وتعالى سبحانه الله أن الكريمة الية فوائد ومن

قائل قال ) فإذا) حين إلى فمتعناهم (( فآمنوا لقوله العذاب عاينوا
التوبممة منهممم تقبل بأن بذلك يونس قو�م يخص الله أن في الحكمة هي ما

حممتى يصممبر لممم نممبيهم أن هذا من الحكمة أن فالجواب العذاب نزول بعد
تتممم فلممم لممه يؤذن أن قبل مغارضبا منهم خرج بل عليهم الحجة إقامة تتم

عنهم العذاب تأخير في عذر شبه لهم فكان الحجة إقامة
فلن المهلكات أسباب من نجا وإن النسان أن الكريمة الية فوائد ومن 

 فمتعناهم(( لقمموله قصممر أو الزمن طال منه لبد بل الموت من ينجوا
))  حين إلى
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فمتعناهم فآمنوا((  قوله الحياة لطول سبب اليمان أن فوائدها ومن
يغفر: ((  لقومه قال نوح لن الحياة لطول سبب اليمان أن شك )) ول
إذا أنممه لهممم )) فممبين مسيمى أجل إلى ويؤخركم ذنوبكم من لكم

وإن مسمممى أجممل إلى وأخرهم لهم الله غفر والتوبة اليمان منهم حصل
الله أهلكهم يفعلوا لم

يضمميف لكممونه وتعممالى سبحانه الله عظمة إثبات كلها اليات فوائد ومن 
وقممد واحممد الله أن المعلو�م ومن الجمع بضمير ؟ بماذا نفسه إلى الفعال
اللهة بتعدد فقالوا عليهم اشتبه الله لعنة عليهم النصارى على هذا اشتبه
المتشممابه اتبمماع مممن وهممذا وجممل عممز الله إلى يضاف الذي الضمير لجمع
وم قمموله فممي الصممريح عن وأعررضوا المتشابه هذا اتبعوا فإنهم نك نه لل إإ لو  ))

ةه لل ةد إإ إح له ل لوا لل لل إإ لو إإ نن نه لم وح لر نم ال إحي لر . ]نعم163)[البقرة:) ال
وم الرجيممم الشيطان من بالله : أعوذ القارئ إه إت وف لت وس لك (( يبيي لر إل أ

نت ل لنييا لب ول ا
نم نه لل لن لو ننو لب ول وم149( ا لأ لنا )  وق لل لة لخ لكيي إئ لل لم ول حثييا ا لنا وم إإ نهيي لن لو ندو إه ( لشييا
لل150 لأ وم )  نه لن ون إإ وم إميي إهيي إك وف لن إإ نلييو نقو لي لد151( لل لليي لو نه )  لليي وم ال نهيي لن إإ لو

لن نبو إذ لكا لفى152( لل لط وص لأ إت )  لنا لب ول للييى ا لن لع إنييي لب ول وم لمييا )153( ا نكيي لل

لف وييي لن لك نمييو نك وح لل154( لت لف لأ لن )  نرو لك لذ وم155( لتيي لأ وم )  نكيي ةن لل لطا ول نسيي
ةن إبي نتوا156( نم وأ لف وم )  نك إب لتا إك ون إب وم إإ نتيي ون لن نك إقي إد نلييوا157( لصييا لع لج لو  (
نه لن وي لن لب وي لب إة لو لن إج ول حبا ا لسيي ود لن لقيي لل إت لو لميي إل نة لع لنيي إج ول وم ا نهيي لن لن إإ نرو لضيي وح نم ( لل
لن158 لحا وب نس إه )  لل لما ال لن لع نفو إص لل159( لي إإ لد )  لبا إه إع لل لن ال إصي لل وخ نم ول ا

)160( (.(
تعممالى اللممه قممال الرجيممم الشمميطان مممن بممالله أعمموذ : بممس الشمميخ

قمموله فممي ) المممر) البنييون ولهييم البنييات ألربييك ( فاسييتفتهم(
في والهاء وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى )) يعود ( فاستفتهم(

البنممات للممه جعلمموا الممذين المشممركين إلممى )) يعود ( فاستفتهم( قوله
يفتمموك أن منهممم اطلممب )) أي ( فاسييتفتهم( وقمموله البنممون ولهممم

باب من إليهم الستفتاء وتوجيه الشرعي الحكم بيان الصل في والفتوى
كقمموله وهذا يشاءون بما يحكمون حكما أنفسهم نصبوا كأنهم بهم التهكم
فممي القممولين أحممد  علممى)) الكريييم العزييز أنيت إنييك ذق((  تعممالى

فممي يسممتفتوا أن عممن فضل للستفتاء أهل ليسوا هؤلء فإن وإن تفسيرها
عنممه المسممتفتى بيممن ثممم التهكم باب من هذا لكن العظيم المر هذا مثل

يعنممي للتوبيممخ هنا ) والستفها�م) البنون ولهم البنات (( ألربك فقال
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وجعلمموا البنممات للممه جعلوا لنهم قبل من المعلو�م الحكم هذا على وبخهم
  البنين لهم

يعممود هممذا لهممم توبيخا مكة كفار ))  استخبر ( فاستفتهم( يقول ولهذا
البنممات (( ألربممك قممال إليه الستفتاء فتوجيه التهكم وأما الستفها�م على
فيختصييون البنييون ولهييم اللييه بنييات الملئكيية أن بزعمهم))" 

حكممم أو عممادل صممحيح حكمم هممذا هممل " يعني بالشرف أي بالسمى
قممال ولهمذا جمائر باطمل حكم هذا أن أحد لك معلو�م والجواب جائر باطل

إذن تليك النيثى وليه الييذكر (( ألكم النجممم سممورة فممي تعالى الله
الجملممة )) ليسممت البنون ولهم((  وقوله جائرة ) أي) ضيز ى قسمة

رضممن فممي داخلممة فهممي قبلهمما الممتي الجملمة على معطوفة هي بل حالية
جممائر حكممم هممذا فممإن البنون ولهم البنات لله يكون كيف يعني الستفها�م

هنمما ) أ�م) شيياهدون وهييم إناثييا الملئكيية خلقنا (( أم قممال ولهممذا
والهمممزة ببل تقدر ولهذا للرضراب تكون التي هي المنقطعة وأ�م منقطعة

الملئكممة اخلقنمما بممل الكل�م تقممدير الملئكممة خلقنا أ�م البنات لهم أ�م فمثل
وهمممزة بممل محلهمما حممل فممإذا منقطعممة وتكممون متصمملة تكممون وأ�م إناثمما

أعنممدك تقممول متصمملة فهممي أو بمعنى كانت وإذا منقطعة فهي الستفها�م
لييم أم لهم أستغفرت عليهم (( سواء  عمرو أو يعني عمرو أ�م زيد

بعممد تممأتي والمتصمملة متصمملة لهممم تستغفر لم أو ) يعني) لهم تستغفر
خلقنمما )) قمموله إناثييا الملئكيية خلقنا (( أم طب غالبا التسوية همزة

لخلقنمما ثانيمما مفعممول إناثا فتكون هذا وعلى إناثا جعلناهم أي إناثا الملئكة
أن ويجمموز إناثا الملئكة صيرنا أ�م يعني أصله على الخلق نجعل أن ويجوز
خلقنمما ا�م يعنممي الحممال علممى منصمموبة إناثمما وتكون بابها على خلقنا نجعل

إناثمما الملئكة الله خلق ما ل ؟ ل أو نعم والجواب إناثا كونها حال الملئكة
ل الملئكة يعني بالذكورة ول بالنوثة الملئكة نصف ل ولهذا ذكورا ول بل

اللممه بنممات الملئكممة إن قممالوا هممم لكممن يشربون ول يأكلون ول يتوالدون
إناثا الملئكة فجعلوا

ذلممك فيقولممون ) خلقنا) شاهدون وهم إناثا الملئكة خلقنا (( أم 
هل أي الحال على نصب مورضع )) في شاهدون (( وهم قوله في الجملة
إناثمما إيمماهم خلقنمما علممى شمماهدين هممؤلء كممون حممال إناثمما الملئكممة خلقنا

فممي كقوله وهذا خلقهم شهدوا ول إناثا الملئكة الله خلق فما ل والجواب
عبيياد هييم الييذين الملئكيية (( وجعلوا-  اللممه ال الممه ل –الثانية الية

)) ويسييألون شييهادتهم سييتكتب خلقكم أشهدوا إناثا الرحمن
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الحكممم الولممى الحالة حالين لهؤلء بين وتعالى سبحانه الله أن والحاصل
الملئكممة ؟ ايممش للممه جعلمموا حيممث اللممه وبيممن بينه به حكموا الذي الجائر

الثانيممة الحالممة النجممم آية عليه تدل كما جور وهذا البنين لنفسهم وجعلوا
أيضمما هممذا يجعلمموا لم أ�م البنين لنفسهم جعلوا سواء إناثا الملئكة جعلهم
إنمماث بممأنهم عليهممم يحكممموا حممتى خلقهم يشهدوا لم لنهم وافتراء كذب

) ومممن) شيياهدون وهييم إناثييا الملئكيية خلقنييا (( أم قممال ولهممذا
اللممه يرينمما أن إل نشمماهدهم ل عنمما غائبون غيبي عالم الملئكة ؟ الملئكة

مممن ممما غيبي عالم فهم وإل الية سبيل على أو الكرامة سبيل على إياهم
بيممن مممن وملئكممة قعيممد الشمال وعن اليمين عن ملكان ولديه إل إنسان
وملئكممة نشمماهدهم ل ونحممن خلفممه ومممن اللممه أمممر مممن يحفظممونه يممديه

خلقمموا الملئكممة غيممبي عممالم لنهم نشاهدهم ول الذكر مجالس يحضرون
وخلقمموا وسمملم عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول عممن ذلك ثبت كما نور من

يفممترون ل والنهار الليل يسبحون لنهم يشربون ول يأكلون ل يعني صمدا
علمنمما فممممن نعلممم لممم مممن ومنهممم بأعيممانهم علمنمما مممن منهممم الملئكة
اللممه صلى النبي يسميهم كان الذين وإسرافيل وميكائيل جبريل بأعيانهم

جبرائيييل رب ( اللهم فيقمموله الليممل صمملة افتتمماح فممي وسمملم عليممه
الغيييب عييالم والرض السييماوات فيياطر وإسرافيل وميكائيل
اهدني يختلفون فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أن والشهادة

صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما
 .) مستقيم

(( ولقد وتعممالى تبممارك اللممه قممال الرجيممم الشمميطان مممن بممالله أعمموذ
الرض حيمماة فيممه بممما ) ميكائيممل) المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت

فإنه الصور نفخ عند الجساد حياة فيه بما وإسرافيل والنبات المطر وهو
بالملئكة نؤمن أن علينا يجب أنه المهم يؤمر متى ينتظر الصور التقم قد

نعلممم بما أيضا ونؤمن اسمه علمنا فيما وتعيينا اسمه نعلم لم فيما إجمال
ن نعلمم وبمما الفمق سد قد جناح ستمائة له مثل كجبريل أوصافهم من م

الله الرسولصلى بينها التي اليمان أصول من هذا لن وعباداتهم أحوالهم
بييالله تؤمن ( أن فقممال اليمممان عممن سممأله حممي لجبريممل وسلم عليه

ونعظمممه نجلهممم وأن الملئكممة هممؤلء نحممب أن أيضمما  وعلينا) وملئكته
وجممل عممز للممه فنحبهممم اللممه لمممر منقممادون مكرمون عباد لله عباد لنهم

عممادوا الممذين مثل كمماليهود عمماداهم مممن فنبغممض نكرمهممم أن أيضا وعلينا
عبمماد أشممرف من لنه لذاهم تعرض أو سبهم من كل أيضا ونبغض جبريل
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والخلف أفضممل البشممر صممالح أو أفضممل هم هل العلماء اختلف وقد الله
عنممد والمرتبممة المقمما�م لن جممدلي خلف وأكثره مشهور معروف هذا في
الجنممة يممدخلون البشممر فممإن أفضممل البشممر أن علممى تممدل وجممل عممز الله

باب كل من عليهم يدخلون والملئكة((  حساب بغير فيها يرزقون
البشر الله رحمه السل�م شيخ قال ولهذا))  صبرتم بما عليكم سلم
من خلقوا البشر لن البداية باعتبار أفضل والملئكة النهاية باعتبار أفضل
خلقنييا (( أم قال ثم  طبعا أشرف والنور نور من خلقوا والملئكة طين

حكمهم مبينا تعالى الله )) " قال شاهدون وهم إناثا الملئكة
(( إل يسييتفتوا" قييال أن قبييل مسييبقا علييم قييد الذي الباطل

) . ) ليقولون إفكهم من إنهم
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